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REFERAT 

af bestyrelsesmødet 11. december 2017  
 

 

Tid:        Kl. 16.00 – 18.00. 

 

Sted:        Mødelokale på Hotel Kirstine, Købmagergade 20, 4700 Næstved. 
 

Deltagere: Lindy Nymark, Hanne Hansen, Flemming Møss, Rebecca Pertou,       

Carsten Haun Larsen (Stofa). 

 

Fraværende:     Kristoffer Pedersen.  

 
 

1. Godkendelse og evt. tilføjelse til dagsordenen. 

Beslutning: Godkendt 

 

2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 23. oktober 2017. 

Beslutning: Godkendt 

 

3. Økonomi status. 

Kassereren orienterer om foreningens økonomiske status. 

Beslutning: Regnskabet til dags dato blev omdelt på mødet. Der står i alt 143.150,21 på 

foreningens konti. 

 

4. Udkast til nye vedtægter for brugerforeningen. 

Udkast til nye vedtægter forelægges bestyrelsen til godkendelse. Udkastet har været forelagt 

Stofa, som er kommet med to rettelser/tilføjelser, der er indarbejdet i udkastet. 

Beslutning: Udkastet til vedtægter blev godkendt med få ændringer. 

 

5. Infokanalen og hjemmesiden. 

Er der kommentarer eller bemærkninger? 

Beslutning: Infokanalen har kørt stabilt det seneste stykke tid. 

 

6. Fortsat drøftelse af Brugerforening Stofa Næstveds fremtid.  

Udarbejdelse af brugerforeningsaftale med Stofa. 

Beslutning: Formanden arbejder videre med aftalen. 

 

7. Orientering fra formanden. 

a. Indbydelser. 

Ingen 

Beslutning: Til orientering 

 

b. Indkommet post. 

Intet. 

      Beslutning: Til orientering 

 

c. Henvendelser. 

Formanden har haft 3 henvendelser pr. mail og 7 telefoniske henvendelser. 

     Næstved, den 11. december 2017. 

Stofa Næstved. 
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Beslutning: En del af henvendelserne har været omkring Stofas brev omkring tilmelding 

til digital post. En af udfordringerne er, at nogle brugere er fritaget for digital post fra det 

offentligt. Stofas interne arbejdsgange er på nuværende tidspunkt ikke på plads, men 

Stofa vender tilbage på dette punkt. Enkelte brugere har fået 2 breve, på grund af 2 

forskellige kundenumre, på grund af forskellige produkter. 

 

En mail har været omkring hvornår FM programmerne forsvinder og det sker tidligst i 

foråret 2019 (med forbehold for det kommende medieforlig). En anden mail har været 

omkring NRK1 og de regionale bevæggrunde for at kanalen ikke er med i vores udvalg. 

Flemming har haft 2, en omkring Digital Post, hvor brugeren får at vide, at email-

adressen ikke stemmer overens med kundenummeret. Brugere der får denne besked, skal 

kontakte Stofas kundeservice for at få rettet fejlen. Kristoffer har haft 5 henvendelser. 

 

d. Andet. 

Beslutning: 

Nye bebyggelser i forsyningsområdet blev nævnt for at sikre at Stofa er opmærksom på 

det. 

 

 

8. Orientering fra Stofa 

Beslutning: Priserne for de 2 små bredbåndspakker (30/30 & 50/50 Mbit) stiger med 10 

kroner, tv-pakkerne stiger med hhv. 10, 15 og 20 kroner.  

 

Kontoret i Ringsted lukkes midt i marts måned da Stofa jo har købt Boxer og de fleste 

medarbejdere fra Ringsted flytter til Boxers kontor i København.  

 

9. Bordet rundt. 

Bestyrelsens medlemmer orienterer om hvad der er af nyheder siden sidste bestyrelsesmøde. 

Beslutning: Flemming mangler stadig nogle kanaler på Web-TV, Stofa kender godt til 

problemerne og arbejder på en løsning (det er en generel fejl), Apple TV løsningen løses. 

 

10. Næste møde. 

Beslutning: mandag, den 22. januar 2018, kl. 16.00 – 18.00. 

 

 

 

 
______________________________  ______________________________  

Formand Lindy Nymark Christensen  Kasserer Hanne Hansen  

 

 

 

______________________________  ______________________________  

Rebecca Pertou  Flemming Møss (Referent) 
 

 


